
ون�ة  قسم الحاس�ة االل��� � المجاز�ن دراس�ا ��المعلم
للسنة الدراس�ة 2023-2022

القناة العامة

          وزارة التعل�م العا+) وال�حث العل() 
          دائرة الدراسات والتخط�ط والمتا-عة

جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI ابFسام عب�د حسون جودة1 جامعة ك56الء-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الفقه واصولهال��
�ةانHI ابتهال Oاظم سلمان سعد2 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI ابتهال نع�م محمد Oاظم3 جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةذكراث�� جاسم لفته منصور4 �5ة الفن�ةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
جامعة -ا-ل-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الFشك�ل�ةالنحتذكراث�� ق\س خO �Uاظم5
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكراحسان عط�ه كتاب محمد6 جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةانHI احالم ع�د الرح�م مذكور رهيج7 �5ة الفن�ةال�� جامعة ال�Uة-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�5ة األساس�ة-قسم التأر�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكراحمد جل�ل ك�6م حم�د8 جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةرسمذكراحمد جواد شاoر سع�د9 جامعة -ا-ل-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��

�5ة الفن�ةذكراحمد ر�اض جواد Oاظم10 �5ة الفن�ةال�� جامعة دrا+-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�ةذكراحمد سعد محل شالل11 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة الحمدان�ة-Oل�ة ال��
قاط-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتذكراحمد سلمان بهو كناص12 tu�5ة األساس�ة/ال جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكراحمد عامر شاoر ع�د االم�� 13 جامعة ال�وفة-Oل�ة الفقه-قسم الفقه االسالx) واصولهال��
14 (

�yل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الموس�ق�ةالفنون الموس�ق�ةذكراحمد ع�اس فاضل منO-جامعة -غداد
�5ة ال�6اض�ةذكراحمد عودە فندي م8شد15 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكراحمد Oاظم د|t عواد16 �عةال�� tuل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الO-جامعة ذي قار
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكراحمد ك�6م محمد جاسم17 جامعة الحمدان�ة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكراحمد محمد ص�ار حسن18 جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكراحمد محمد ع�اس نع�مة19 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكراحمد محمد ع�د فرعون20 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
21 (

�5ة للعلوم االTسان�ة-قسم الجغراف�ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكراحمد نور -عنون را{� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI اخالص خل�ل ع�د هللا عن�~ 22 جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
� نع�م سلمان23 ���5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI اخالص ع�د الحس �5ة االسالم�ةال�� �5ة للبنات/الشطرة-قسم علوم القران وال�� جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة/ابن الهيثم-قسم الحاس�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرادر�س صاحب حمزة حاير24 جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI اراس Oامل جاهل رح�م25 جامعة المثO- �Iل�ة ال��
) مح\سن26

�I�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرارشد ق�) غ �5ة االسالم�ةال�� �5ة-قسم طرق تدر�س القران وال�� الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
� حب�ب خشان27 ���5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI ار�ــــج ع�د الحس جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم االTسان�ة-قسم الجغراف�ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرازهر خل�ل طراد ابراه�م28 جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�ةانHI ا|اء احمد هادي ذrاب29 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة-قسم الحاسوبالعلوم وال�6اض�اتانHI ا|اء ص�اح حسن فهد30 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
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جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI ا|اء ع�د االم�� ع�دهللا شناوە31 �5ة االسالم�ةال�� �5ة االساس�ة-قسم ال�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�ةانHI ا|اء ع�) خ�U محمود32 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة األساس�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة كركوك-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI ا|اء فاخر ج�~ محمد33 �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة الع�56ةال�� جامعة المثO- �Iل�ة ال��
�ةانHI ا|اء فرحان به�دل Oاظم34 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةانHI ا|اء Oامل داود سلمان35 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
36 (

�5ة للبنات-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI ا|اء Oامل Oاطع Oا�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكراسكندر ع�اس Oاظم كشاش37 جامعة المثO- �Iل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكراسالم ع�د القادر ع�د االله عالوي38 جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةانHI اسماء ع�دالحسن مرهج علوان39 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة المثO- �Iل�ة ال��
40 � ���5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI اسماء محمد عواد حس جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
41 � ���5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الحاسوبالعلوم وال�6اض�اتذكراسماع�ل مهدي صالح rاس جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكراسماع�ل نذير احمد ع�) 42 �5ة االسالم�ةال�� �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم علوم القران وال�� جامعة الموصل-Oل�ة ال��
�ةانHI اس�ل حم�د سلمان مالح43 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة المثO- �Iل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI اس�ل فاضل ج�~ حسون44 جامعة -غداد-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم االدrان المقارنةال��
�ةانHI اس�ل لط�ف حب�ب محمد45 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
� حم�د46 ���5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI اط�اف مهدي حس �5ة االسالم�ةال�� �5ة-قسم طرق تدر�س القران وال�� الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
47 (

�5ة األساس�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI افراح عذاب معلة عا�� جامعة سومر-Oل�ة ال��
� ع�) مهدي48 ���5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI افراح ع�) حس جامعة دrا+-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI افراح نع�م ع�د هللا حمادي49 الجامعة العراق�ة-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم العق�دة االسالم�ةال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI االء جابر ع�د ع�) جب�ل50 جامعة -ا-ل-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم لغة القرانال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرالحسن مال هللا سل�م هاشم حسن51 جامعة كركوك-Oل�ة ال��
� ع�) ع�دان كطافة52 ���5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرالحس جامعة م\سان-Oل�ة ال��
53 (

� ض�اء رزو�� ���5ة للعلوم االTسان�ة-قسم التار�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرالحمزة محمد ام جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�ةانHI الزهراء حسن ع�دال��6م شعالن54 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
) اrاد جابر ع�دالجل�ل55

�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI اما�� جامعة المثO- �Iل�ة ال��
) ع�دالجل�ل عب�د56

) را{�
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI اما�� �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم علوم القرانال�� جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��

) ع�) هاشم عطشان57
�5ة للعلوم الUفة/ابن الهيثم-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI اما�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��

�5ة الفن�ةرسمذكرامجد ع�) عمران حسن58 جامعة القادس�ة-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الحاسوبالعلوم وال�6اض�اتانHI امل ع�دالستار ع�دالجل�ل ع��ز59 جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرامل نع�م صدام ع�) 60 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
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جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
�5ة-قسم ال��م�اءالعلوم وال�6اض�اتذكرام�� تر�) مهدي كنوش61 جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
قاط-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرام�� جالل نعمة ت�ينه62 tu�5ة األساس�ة/ال جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�ةذكرام�� شاoر جب�� محسن63 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�ةذكرام�� ع�) Oاظم محمد64 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة/القرنة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
�ةذكرام�� ع�) معيوف جمر65 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة للبنات-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI انتصار دوهان -ديوي ع�عوب66 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI انتظار حامد Oاظم جواد67 �5ة االسالم�ةال�� �5ة-قسم علوم القران وال�� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتانHI اTسام ساx) حسن ع�د68 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI انصاف ماجد شاoر محمود69 �5ة االسالم�ةال�� �5ة للبنات-قسم علوم القران وال�� الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI انمار ع�) محمد عسل70 جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةانHI انوار جالل ع�د اللط�ف جاسم71 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم العلومالعلومانHI انوار خلف Oاظم مهوس72 جامعة سومر-Oل�ة ال��
�ةذكرانور ز�دان هادي عSاب73 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة سامراء-Oل�ة ال��
74 � ���5ة ال�6اض�ةذكرانور ص�اح نا� ع�دالحس �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةذكراوس حسن ع�د هللا خض�� 75 �5ة الفن�ةال�� �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم ال�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
� Oاظم عبود76 ���5ة الفن�ةانHI اrات حس �5ة الفن�ةال�� جامعة -ا-ل-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�ةانHI اrات ماجد ع�د رم�ض77 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�ةذكراrاد حسن ع�اس رضا78 � �ةاللغة االنSل�� � قاط-قسم اللغة االنSل�� tu�5ة األساس�ة/ال جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
79 (yاد ض�اء جم�ل فلrةذكرا� � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة دrا+-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة/الع����ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةذكراrاد موفق جالب حمد80 جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI اrام رش�د حم�د مج�د81 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI اrالف عامر مزهر ثامر82 جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
� �شارة ف�اض83 ���ةانHI اrمان حس � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة للبنات-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI اrمان ك�6م عب�د ع�6ان84 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم االTسان�ة-قسم الجغراف�ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI ايناس قاسم منور مذكور85 جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
�5ة-قسم الحاسوبالعلوم وال�6اض�اتانHI ايناس محمد ع�د الزهرة سلمان86 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�ةذكرايهاب خل�ل نا� جاسم87 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة سامراء-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرايهاب فالح |حان حسن88 جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
قاط-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرايهم مجول ص�ار احمد89 tu�5ة األساس�ة/ال جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�ةذكرأم�� محمد طاهر ف6ج90 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
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جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
�5ة ابن رشد للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI أم�مة احمد حسن علوان91 جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�ةذكر-اقر مهدي ع�) ع�اس92 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة األساس�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
جامعة ال�Uة-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الFشك�ل�ةفنون �شك�ل�ةذكر-درالدين ع�دالخالق لط�ف حمود93
جامعة -غداد-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI براء رضا ع�) مح\سن94
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI براء نا� جاسم محمد95 �5ة االسالم�ةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� جامعة الموصل-Oل�ة ال��
� كزار محمود96 ���5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكربرOات حس جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
97 (yسمة فواز سع�د فت� HI�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةان جامعة الموصل-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم العق�دة والفكر االسالx) ال��
�ةانHI -لق\س قاسم محمد عسكر98 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكربهاء هاشم مهدي حمزە99 جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��

�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI ب�داء حب�ب مدب مهدي100 جامعة -ا-ل-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الفقه واصولهال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI ت�ارك ع�د االم�� محمد حسن101 �5ة االسالم�ةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI ت�ارك محمد ع�) حسن ع�) 102 جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةانHI تغ�6د نجم عبود محمد103 �5ة الفن�ةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�ةانHI تقوى صالح ك�6م ع�اس104 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI ت � حسن مهدي طابور105 جامعة المثO- �Iل�ة ال��
106 � ���ةانHI ت � رضا لط�ف حس � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة/ابن الهيثم-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI تمارە ابراه�م ج�ار ابراه�م107 جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�ةانHI ت\س�� مراد قادر فتاح108 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة/ابن الهيثم-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI ت\س�� rقضان عبود ع�اس109 جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرجاسم |�ــــح ك�6م عاشوراء110 �عةال�� tuل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الO-الجامعة العراق�ة
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرجاسم محمد جاسم محمد111 جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرجاسم محمد ع�د علوان112 �5ة االسالم�ةال�� �5ة األساس�ة/الع����ة-قسم ال�� جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرجسام حازم خالد عثمان113 �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم علوم القرانال�� جامعة كركوك-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةذكرجعفر صادق ع�دهللا اسماع�ل114 �5ة الفن�ةال�� �5ة-قسم ال�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�ةذكرجعفر محمد ع�د الع��ز نع�مه115 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم االTسان�ة-قسم الجغراف�ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرجالل ج�ار rح�I احمد116 جامعة المثO- �Iل�ة ال��
�ةانHI جم�لة احمد ابراه�م احمد117 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة سامراء-Oل�ة ال��
118 (

�ةانHI جنار فاروق ع�د الزهرة را{� � �ةاللغة االنSل�� � �5ة ابن رشد للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI جنان سلمان س�8د فرحان119 جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI جنان ع�دالج�ار شاoر رضا120 جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
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جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI جوان خل�ل غفور ع�دهللا121 جامعة كركوك-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرحامد منصور خلف عا{) 122 جامعة دrا+-Oل�ة ال��
� ع�) جديع123 ���5ة/الطارم�ة-قسم التار�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرحسام حس الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرحسام سعد ابراه�م مظلوم124 جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكرحسام صالح مهدي اسماع�ل125 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�ةذكرحسن عادل شSا¡) ش8تة126 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
127 (

�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرحسن Oاظم رزاق را{� �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة الع�56ةال�� جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرحسن هادي ع�د ج�اد128 جامعة المثO- �Iل�ة ال��
� صالح جابر129 ���5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرحسن rاس جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
� ع��ز130 ��� رضا حس ���5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرحسن جامعة -غداد-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم االدrان المقارنةال��
� حمزە131 ��� جاسم حس ���5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرحس جامعة المثO- �Iل�ة ال��
� رعد تر�) حسن132 ���5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرحس �عةال�� tuل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الO-جامعة -غداد
� عالوي Oامل وح�د133 ���5ة ال�6اض�ةذكرحس �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI حال حم�د نعمه ع�اس134 �5ة االسالم�ةال�� �5ة ابن رشد للعلوم االTسان�ة-قسم علوم القران ال��6م وال�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�ةذكرحمد غازي ع�) ع�د135 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة الموصل-Oل�ة ال��
136 �Uعودە خ � ���5ة/الطارم�ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرحمزة حس الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرحمزە -در الrذ عوض137 جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
�ةذكرحمزە ع�) جاسم مو138¢ � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�ةانHI حنان جاسم محمد سلطان139 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI حنان Oاظم محسن حجيج140 جامعة المثO- �Iل�ة ال��
�5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI حنان مولود عواد سع�د141 جامعة كركوك-Oل�ة ال��
�ةانHI حوراء جاسم محمد مال هللا142 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
) محمدع�) 143

�ةانHI حوراء رش�د رزو�� � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
� معيFيج144 ���5ة الفن�ةانHI حوراء ز�د حس �5ة الفن�ةال�� جامعة واسط-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�اءالعلوم وال�6اض�اتانHI حوراء صالح ع�داالم�� سع�د145 � �5ة-قسم الف�� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�اءالعلوم وال�6اض�اتانHI حوراء ع�دالهادي جعفر سع�د146 � �5ة للعلوم الUفة-قسم الف�� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI حوراء Oاطع نع�م جابر147 �5ة االسالم�ةال�� �5ة للبنات-قسم علوم القران ال��6م وال�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة ابن رشد للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI حوراء محمد حسن مو148¢ جامعة -غداد-Oل�ة ال��
149 (

�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرح�در احمد ع�دالرحمن رزو�� جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�اءالعلوم وال�6اض�اتذكرح�در ج�ار حسن حواس150 � �5ة-قسم الف�� الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
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جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
�5ة األساس�ة-قسم ال�6اض�ات والحاسوبالعلوم وال�6اض�اتذكرح�در حمزة ع�د عون مطر151 جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرح�در خض�� ع�اس حم�د152 جامعة المثO- �Iل�ة ال��
) ع�د153

�yشك�ل�ةفنون �شك�ل�ةذكرح�در ع�دالج�ار شمFل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الO-جامعة -غداد
�5ة ال�6اض�ةذكرح�در قاسم خض�� ع�اس154 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةذكرح�در Oاظم ع�اس محمد155 �5ة الفن�ةال�� جامعة دrا+-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�ةذكرح�در Oامل صكر ع�د156 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة دrا+-Oل�ة ال��
� ابراه�م157 ��جامعة -ا-ل-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الFشك�ل�ةفنون �شك�ل�ةذكرح�در هيثم حس
�5ة/الطارم�ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرخالد ابراه�م عب�د طلب158 الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI ختام حل�م عب\س مهدي159 جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�ةانHI ختام فاضل عط�ة احمد160 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم التأر�ــــخاالجتماع�اتانHI خدrجة جاسب ج�~ حسن161 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةالخط والزخرفةذكرخلف ع�د هللا خلف ع�اس162 جامعة الموصل-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
ي هادي اسود حمزە163 �5ة الفن�ةالخط والزخرفةذكرخ�� جامعة -ا-ل-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�5ة األساس�ة-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتانHI دال�ا مهدي محمد ع�دالرضا164 جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرداود سالم عب�د جواد165 الجامعة العراق�ة-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم اصول الفقهال��
�5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI دعاء شاoر محمود محمد166 جامعة دrا+-Oل�ة ال��
�ةانHI دعاء ع�دال��6م عبود يوسف167 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI دعاء مج�ل منكر ع�) 168 جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI دن�ا محمد جمعه طه169 جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
هان170 t| ل�ة الفنون الجم�لة-قسم التصم�متصم�مذكرذوالفقار ح�در ع�دالج�ارO-جامعة -غداد
�ةذكرراx) جنان بهنام فتو¡) 171 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة األساس�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة دrا+-Oل�ة ال��
جامعة -غداد-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الس£نمائ�ة والتلف��ون�ةالس£نما/اخراجذكرراx) طالب جاسم صكر172
اد ج�اد173 t| (ع� (xل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الموس�ق�ةالفنون الموس�ق�ةذكرراO-جامعة -غداد
) مطر174

�ةانHI ران�ة رح�م را{� � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة-قسم الحاسوبالعلوم وال�6اض�اتذكررائد جاسم مزعل كواد175 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI ر5اب موحان محراث ع�دهللا176 جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم االTسان�ة-قسم التار�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI رجاء حمزة مطلك خل�ل177 جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI رحاب دروش عبود محمد178 جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI رحاب فالح Oاظم غ�دان179 �5ة االسالم�ةال�� �5ة-قسم علوم القران وال�� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةانHI رحاب مج�د حم�د عدrم180 �5ة الفن�ةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
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جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
181 � ���5ة للبنات-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI رحاب محمود محمد حس جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةانHI رسل نذير خ�U سلمان182 �5ة الفن�ةال�� جامعة -غداد-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�5ة ال�6اض�ةانHI رشا حا¦م ع�د ز�د ع�اس183 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI رشا ع�د الواحد محمد ع�) قادر184 �5ة االسالم�ةال�� �5ة للبنات-قسم القران وال�� جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة للبنات-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI رشا عالوي عمران مو185¢ جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�ةذكررعد ك�6م محمود عمران186 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة ابن رشد للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
187 (

�yرغداء فاخر ج�ار شم HI�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةان �5ة االسالم�ةال�� �5ة-قسم علوم القران وال�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
� صالح188 ���5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI رغدە يوسف ع�د الحس جامعة ك56الء-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الدراسات القران�ةال��
الجامعة التقن�ة الوس¨-ال§ل�ة التقن�ة الهندس�ة ال�ه56ائ�ة/-غداد-قسم هندسة تقن�ات القدرة ال�ه56ائ�ةالتقن�ات ال�ه56ائ�ةانHI رفل فتy) طه فاضل189
�5ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI رق�ة ع�اس ع�دال��6م ع�) 190 جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI رنا حا¦م وادي د-عون191 جامعة -ا-ل-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم علوم القرانال��
�ةانHI رنا عض�د محمد داود192 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم الحاسوبالعلوم وال�6اض�اتانHI رنا ع�) جعفر مو193¢ جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI رنا مهدي صالح هندي194 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
) مهنا زاير195

�5ة للبنات-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI رنا ها�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI رند شهاب احمد عط�ة196 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI رواء احمد توفيق فهد197 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
198 �Uرواء سبهان صالح خ HI�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةان �5ة االسالم�ةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� جامعة الموصل-Oل�ة ال��
�ةذكررواد -اسم ع�دالستار ع�) 199 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
�ةانHI روى حنون ج�ار ظاهر200 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�ةانHI رو�دە Oاظم محمد ع�) ح�در201 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة ابن رشد للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم الجغراف�ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI رؤى ر�اض ع�د هللا فاضل202 جامعة الموصل-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI رؤى مهدي Oاظم ك�6م203 جامعة -ا-ل-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم علوم القرانال��
�5ة للبنات-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI رؤ�ا جاسم محمد ع�دهللا204 الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتذكرر�م ض�اء الدين غانم محمود205 جامعة الموصل-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم الجغراف�ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI ر�م محمد ص�y) ادهام206 جامعة الموصل-Oل�ة ال��
207 � ���ةذكرزامل ر�Sان ع�اس حس � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
� محسن208 ���5ة ال�6اض�ةذكرزك�6ا ر�اض ع�دالحس �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
209 ( �5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI زمن Oاظم ثج�ل حر�~ �عةال�� tuل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الO-جامعة -غداد
�5ة ابن رشد للعلوم االTسان�ة-قسم التار�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI زهراء اسامة حم�د احمد210 جامعة -غداد-Oل�ة ال��
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� ع�اس211 ���5ة االساس�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI زهراء جواد ع�د الحس جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI زهراء حسن ع�) -ل�ل212 جامعة ال�وفة-Oل�ة الفقه-قسم العق�دة والفكر االسالx) ال��
�5ة الفن�ةانHI زهراء حسون Oاظم ع�) 213 �5ة الفن�ةال�� جامعة -غداد-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�5ة الفن�ةانHI زهراء حم�د خل�ف غراوي214 �5ة الفن�ةال�� جامعة -غداد-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
) زاير215

ي را{� �ةانHI زهراء خ�� � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI زهراء رضا مدلول طالل216 جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�ةانHI زهراء ر�اض عب�د عطوان217 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة الحمدان�ة-Oل�ة ال��
�5ة للبنات-قسم علوم الحاسوبالعلوم وال�6اض�اتانHI زهراء سالم ع�د الرضا ع�د ع�) 218 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�ةانHI زهراء صالح اسماع�ل نا�219 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةانHI زهراء طالب هاشم مشSل220 �5ة الفن�ةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
221 ( ~Iزهراء ع�د المنعم حسن ال�ع HI�5ة ال�6اض�ةان �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
� عب�د222 ���5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI زهراء ع�) ع�دالحس جامعة الحمدان�ة-Oل�ة ال��
) ع�اس223

�5ة للبنات-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI زهراء قاسم را{� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�ةانHI زهراء ق\س جاسم ع�د224 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�ةانHI زهراء محسن يوسف جاسم225 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة واسط-Oل�ة ال��
�ةانHI زهراء م�ªد خدام دrان226 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�5ة للبنات-قسم ال��م�اءالعلوم وال�6اض�اتانHI زهراء ن��ل عبودي حسن227 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
جامعة -غداد-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الس£نمائ�ة والتلف��ون�ةالس£نما/اخراجذكرز�اد فارس نعمه محمود228
�5ة للعلوم االTسان�ة-قسم الجغراف�ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرز�دون م�ªد جب�� محمود229 جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�اءالعلوم وال�6اض�اتانHI ز�8ب ج�ار هندي سلب¬خ230 � �5ة للعلوم الUفة-قسم الف�� جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�5ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI ز�8ب حم�د احمد ع\231 جامعة الحمدان�ة-Oل�ة ال��
�5ة للبنات-قسم التار�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI ز�8ب داود -داي ع�د232 جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
) عبود -دن233

�5ة األساس�ة-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتانHI ز�8ب را{� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةانHI ز�8ب ستار ع�اس خض�� 234 �5ة الفن�ةال�� جامعة دrا+-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI ز�8ب ع�دالداrم ع�دهللا محمود235 جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم علوم الحاسوبالعلوم وال�6اض�اتانHI ز�8ب ع�) حسن ع�) 236 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI ز�8ب ع�) محمد نافع237 �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم علوم القران ال�� جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة للبنات/الشطرة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI ز�8ب فليح حسن لهمود238 جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
) جساب239

HIز�8ب ك�6م مغي HIةان� � �ةاللغة االنSل�� � �5ة ابن رشد للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�ةانHI ز�8ب محمود شك�� عليوي240 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة األساس�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
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241 (

�ةانHI ز�8ب مح\سن عب�د م���6 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI ز�8ب مسلم ابراه�م ع�دالرحمن242 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI ز�8ب هادي حم�د عبود243 جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةانHI ز�نة فالح rا| محمد244 �5ة الفن�ةال�� جامعة واسط-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�ةانHI ز�نة نص�ف جاسم محمد245 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة المثO- �Iل�ة ال��
) ع¬�د246

�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI ز�نه حاوي عا�� �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم علوم القران ال�� جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة/ابن الهيثم-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI ز�نه ع�د ال��6م Oاظم ع�د الحسن247 جامعة -غداد-Oل�ة ال��
248 � ��الجامعة العراق�ة-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI ز�نه ع�د هللا جاسم حس
�5ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI ز�نه ماجد ع��ز جار هللا249 جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI سارة احمد rح�I ع�) 250 جامعة الموصل-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةانHI سارة صاحب ع�) حمود251 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة للبنات-عامال�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI سارة ع�د الجل�ل لط�ف حداد252 جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI سارة ع�دهللا Oاظم ف�6م253 جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�ةانHI سارة ع�) مق�ل ع�) 254 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�5ة للبنات-قسم علوم الحاسوبالعلوم وال�6اض�اتانHI سارة عماد هادي هاشم255 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI سارة ك�6م صيهود ع�اس256 �5ة االسالم�ةال�� �5ة-قسم علوم القران وال�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةانHI سارة مظهر خض�� rاس257 �5ة الفن�ةال�� جامعة دrا+-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�ةانHI سارە جواد Oاظم كدر258 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�ةانHI سارە حا¦م ك�6م ع�دالواحد259 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI سارە قاسم حسن مسلم260 جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�ةانHI سارە محمد كردي ع�د261 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI سارە هادي حسون هدالن262 جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI سا+) حازم شاoر احمد263 �5ة االسالم�ةال�� �5ة للبنات-قسم علوم القران ال��6م وال�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
جامعة -ا-ل-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون المuح�ةالفنون المuح�ة/تمث�لذكرساx) سالم ع�د الخ�U طالب264
�5ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرسجاد ثامر ج�~ سميع265 جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرسجاد حسن راشد حمزە266 جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
� صالح حسن267 ���5ة ال�6اض�ةذكرسجاد حس �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
� عالوي عب\س268 ���5ة ال�6اض�ةذكرسجاد حس �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة واسط-Oل�ة ال��
�ةانHI سy~ سعد حسن جواد269 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�ةانHI سy~ ع�د ال��6م سعدون خلف270 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
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271 � ���5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI سy~ غا+) اسيود حس جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
�5ة للبنات-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI سy~ مهند Oاظم ع�د272 جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةانHI |اب ابراه�م محمود سل�مان273 �5ة الفن�ةال�� جامعة -غداد-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
� ع�) 274 ���ةانHI |ى سعدي حس � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة/ابن الهيثم-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI |ى سلمان ص�يح ابراه�م275 جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�ةانHI |ى ع�اس فاضل عبود276 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
� عمران277 ���5ة الفن�ةانHI |ى ع�د ال��6م حس �5ة الفن�ةال�� جامعة واسط-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�ةانHI |ى نجاح ع�دالوهاب ع�دالحافظ278 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة/حديثة-قسم التار�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI سعاد ع�د هللا ج¬�ر مناور279 جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�ةذكرسعد امط�� ج�~ حمد280 � �ةاللغة االنSل�� � قاط-قسم اللغة االنSل�� tu�5ة األساس�ة/ال جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
� حسب ع�اس281 ���5ة األساس�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةذكرسعد حس جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرسعد سالم خل�ف ح¬�ش282 جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرسعد فاضل ع�د هللا عيثة283 جامعة كركوك-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكرسعد مهدي ج�~ محمد284 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� اء-Oل�ة ال�� �Uجامعة القاسم الخ
�ف عزوز مهدي285 t| �5ة األساس�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرسالم جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
جامعة -غداد-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الس£نمائ�ة والتلف��ون�ةالسمع�ة والمرئ�ةذكرسالم شهاب احمد فارس286
�ةانHI سمارە محمد مهدي صالح287 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة االساس�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI سمراء جواد نجم ع�د288 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI س( احمد ع�د ج�~ 289 جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكرسم�� ج�ار بوهان رجب290 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
291 � ���5ة للبنات-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI سهاد ع�دالرح�م سلطان حس جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
292 � ���5ة األساس�ة-قسم ال�6اض�ات والحاسوبالعلوم وال�6اض�اتانHI سهام جاسم محمد ع�د الحس جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI سهام مهدي ع�دهللا مو293¢ الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
294 � ��� ع�) حس ���ةانHI س° حس � �ةاللغة االنSل�� � �5ة األساس�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة الموصل-Oل�ة ال��
� ع�) فتاح295 ���5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI سوسن حس جامعة كركوك-Oل�ة ال��
) ع�د الرزاق ع�د اللط�ف296

�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI سؤدد لط � جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم االTسان�ة-قسم الجغراف�ة التطب�ق�ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرس�ف الدين رزاق مدفون عاجل297 جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
� خض�� حسن298 ���5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرس�ف حس جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكرس�ف ع�) عطوان س¬�ــ°) 299 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرس�ف عماد ج�ار جاسم300 جامعة دrا+-Oل�ة ال��

10



ون�ة  قسم الحاس�ة االل��� � المجاز�ن دراس�ا ��المعلم
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القناة العامة

          وزارة التعل�م العا+) وال�حث العل() 
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جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
�ةذكرس�ف هيثم رح�م نعمه301 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرشاoر محمود عبود احمد302 جامعة الفلوجة-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم القران ال��6م وعلومهال��
وق غانم ع�د الزهرە حسون303 t| HI�5ة للبنات-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتان جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�ــهان محمد رضا محمود304 t| HIةان� � �ة اللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة كركوك-Oل�ة ال��
�ةانHI شل�� عمر ع�) احمد305 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�ةانHI شمس سعد مهدي عمران306 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة دrا+-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI شهد ج�ار حمزە عب\س307 جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI شهد ستار مرزە ع�د الحمزە308 جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةانHI شهد Oاظم ابراه�م م8شد309 �5ة الفن�ةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI ش�ماء ج�ار خم\س ع�اس310 جامعة واسط-Oل�ة ال��
�ةانHI ش�ماء ر�اض Oاظم حم�د311 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�5ة-قسم التار�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI ش�ماء سلمان Oاظم عنفوص312 جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�ةانHI ش�ماء ع�اس مطر صالح313 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم الجغراف�ةاالجتماع�اتانHI ش�ماء ع�د الج�ار احمد عب�د314 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�ةانHI ش�ماء ع�) Oاظم خاوت315 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة دrا+-Oل�ة ال��
316 (

�yاظم منO ش�ماء محمد HIةان� � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI ش�ماء rا| خل�ل ابراه�م317 �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم علوم القرانال�� جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
� ع�) 318 ���5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI صاب�6ن طالب حس جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
�ةانHI صاب�6ن Oامل م8شد عب�د319 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة واسط-Oل�ة ال��
�ةذكرصالح ع�دهللا ز�دان خلف320 � �ة اللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة كركوك-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةفنون �شك�ل�ةذكرصالح مهدي صالح مهدي321 جامعة -ا-ل-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�ةانHI ص�ا ص�اح احمد محمد322 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة الحمدان�ة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرصالح مهدي صالح عبود323 الجامعة العراق�ة-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم مقارنة االدrانال��
�5ة األساس�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرصالح هادي ثامر يوسف324 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�ةذكرصه�ب ع�د ع\ مطر325 � �ةاللغة االنSل�� � قاط-قسم اللغة االنSل�� tu�5ة األساس�ة/ال جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�ةانHI ضy حم�د جاسم احمد326 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI ضy سم�� نص�ف ع�د327 جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة للبنات-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI ضy ك�6م مجهول حسون328 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
غام ص�اح رش�د ع�اس329 �5ة الفن�ةذكر�� �5ة الفن�ةال�� �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم ال�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
غام ك�6م كع�م عبود330 �5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكر�� جامعة ك56الء-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الدراسات القران�ةال��
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جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
�5ة األساس�ة-قسم الجغراف�ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرض�اء ع�دهللا خش�ف ع�اس331 جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
� محمد رضا332 ���5ة ال�6اض�ةذكرض�اء ع�) محمد حس �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم الحاسوبالعلوم وال�6اض�اتذكرطالب جاسم كو�) rعقوب333 جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم التأر�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرطه ع�) Oامل حمزة334 جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة للبنات-قسم ال��م�اءالعلوم وال�6اض�اتانHI طي�ه رح�م محمد جواد335 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتانHI ظفر هدrب ج�ار شلتاغ336 جامعة المثO- �Iل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI ظالل ع�داالم�� -دوي عبود337 �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم علوم القران ال�� جامعة المثO- �Iل�ة ال��
�5ة الفن�ةذكرعادل صالح -ص�له حب�ب338 �5ة الفن�ةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكرعادل عدنان ناrف طشاش339 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�ةانHI عا³شة فالح عب�د كناص340 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرع�اس خل�ل خم\س جاسم341 جامعة -ا-ل-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم لغة القرانال��
�5ة ال�6اض�ةذكرع�اس ع�د الحسن حم�دي مدهوش342 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
قاط-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتذكرع�اس ع�دالرضا جواد هندوز343 tu�5ة األساس�ة/ال جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال��م�اءالعلوم وال�6اض�اتذكرع�اس ك�6م ع�) سلمان344 جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرع�د الرحمن عط�ه سه�ل ره�ف345 �عةال�� tuل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الO-جامعة ذي قار
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرع�د الرحمن محسن احمد ع�) 346 �5ة االسالم�ةال�� �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم علوم القران وال�� جامعة الموصل-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةذكرع�د الع��ز رحمن مطلك Oاظم347 �5ة الفن�ةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة/الطارم�ة-قسم الحاسوبالعلوم وال�6اض�اتذكرع�د هللا محمود ع�د هللا حسن348 الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
� عبود عط�ه349 ���ةذكرع�د الهادي حس � �ة اللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة كركوك-Oل�ة ال��
� ع�) اسعد350 ���5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرع�دهللا حس جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم االTسان�ة-قسم الجغراف�ةاالجتماع�اتانHI عب�� ع�) جاسم رداد351 جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
�5ة-قسم الجغراف�ةاالجتماع�اتانHI عب�� ع�) مy) ابراه�م352 جامعة سامراء-Oل�ة ال��
�ةذكرعدنان دو¡) مع�دي وا+) 353 � �ة اللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة كركوك-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكرعدنان ع�داالم�� من°) علوان354 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتانHI عذراء ذنون يوTس محمد سع�د355 جامعة الموصل-Oل�ة ال��
356 (

�yاظم ع�د شمO عذراء HI�5ة الفن�ةان �5ة الفن�ةال�� جامعة واسط-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
357 (

�ةانHI عذراء ك�6م ح�6�ط حسو�� � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
� ملهود حسون358 ���ةانHI عفراء ع�دالحس � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
� حسن عالوي359 ���5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرعق�ل حس جامعة ال�وفة-Oل�ة الفقه-قسم علوم القرانال��
�اءالعلوم وال�6اض�اتذكرعق�ل ز�دان خلف سلمان360 � �5ة للعلوم الUفة-قسم الف�� جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
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جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
361 �Iحr شك�ل�ةفنون �شك�ل�ةذكرعالء مساعد محمدFل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الO-جامعة الموصل
�ةذكرع�) احمد سه�ل ع�) 362 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة/الطارم�ة-قسم التار�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرع�) احمد ظاهر حمد363 الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم االTسان�ة-قسم الجغراف�ة التطب�ق�ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرع�) -اسم ع�) محمد364 جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
365 � ���5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرع�) حسن ع�داالم�� حس جامعة ال�وفة-Oل�ة الفقه-قسم العق�دة والفكر االسالx) ال��
� ع�دالحسن366 ���5ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرع�) حسن ع�دالحس جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
� صالح نا�367 ���5ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرع�) حس جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
368 � ��� ع�اس حس ���5ة/الطارم�ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرع�) حس الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
� ع�د ع�) علوان369 ��جامعة -غداد-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون المuح�ةالفنون المuح�ة/اخراجذكرع�) حس
�5ة ال�6اض�ةذكرع�) حم�د جابر ع�اس370 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�ةذكرع�) حم�د خصاف سع�د371 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
� -در372 ���5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرع�) حم�د شن جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
جامعة -غداد-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم التصم�متصم�م ط�ا4) ذكرع�) ح�در مهدي جعفر373
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرع�) خض�� فرحان سلمان374 جامعة المثO- �Iل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرع�) خل�ف م��د ش��) 375 �5ة/الطارم�ة-قسم علوم القرانال�� الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�ةذكرع�) رح�م Oامل مطر376 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةذكرع�) رش�د حمود ضيول377 �5ة الفن�ةال�� جامعة القادس�ة-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرع�) رمضان حم�د خم\س378 جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرع�) ساجد جاسم محمد379 جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرع�) ساx) عبودي ع�د380 جامعة دrا+-Oل�ة ال��
�5ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرع�) ص�اح ك�6م عط�ة381 جامعة سامراء-Oل�ة ال��
�اءالعلوم وال�6اض�اتذكرع�) ص�يح ع�د نجم382 � �5ة-قسم الف�� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرع�) طه ز�ن سل�م383 جامعة ال�وفة-Oل�ة الفقه-قسم الفقه االسالx) واصولهال��
384 � ���5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرع�) ع�د االم�� مو¢ حس �عةال�� tuل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الO-جامعة -غداد
385 � ���ةذكرع�) ع�د الزهرە ك�6م حس � �ةاللغة االنSل�� � �5ة/القرنة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
�ةذكرع�) ع�د عون هادي حسن386 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة الموصل-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرع�) ع�داالم�� محمد دفار387 جامعة ال�وفة-Oل�ة الفقه-قسم علوم الحدrثال��
�5ة ال�6اض�ةذكرع�) ع�دالحسن ع�اس حسن388 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكرع�) ع�دالع�اس Oاظم ع�دهللا389 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرع�) ع�دالمنعم حب�ب حمدان390 �5ة االسالم�ةال�� �5ة-قسم القران ال��6م وال�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
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ون�ة  قسم الحاس�ة االل��� � المجاز�ن دراس�ا ��المعلم
للسنة الدراس�ة 2023-2022

القناة العامة

          وزارة التعل�م العا+) وال�حث العل() 
          دائرة الدراسات والتخط�ط والمتا-عة

جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
�5ة-قسم الحاسوبالعلوم وال�6اض�اتذكرع�) عدنان روOان مظلوم391 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةذكرع�) عدنان ك�6م محسن392 �5ة الفن�ةال�� جامعة القادس�ة-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
ان ع�) 393 الجامعة العراق�ة-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرع�) عدنان م��
قاط-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتذكرع�) ع�6ف رحمه ع�) 394 tu�5ة األساس�ة/ال جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
) Oاظم395

�5ة ال�6اض�ةذكرع�) غازي را{� �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
396 (

�5ة ال�6اض�ةذكرع�) فرحان حب�ب را{� �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرع�) قاسم محسن محمد397 جامعة -غداد-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الفلسفة االسالم�ةال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرع�) Oاظم مش�ط ع�دهللا398 جامعة المثO- �Iل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكرع�) ك�6م ع�) ع�د399 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�5ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرع�) لفته حب�ب لفته400 جامعة سامراء-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرع�) مجهول وساف ع�دالسادة401 جامعة المثO- �Iل�ة ال��
402 ( جامعة -غداد-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الس£نمائ�ة والتلف��ون�ةالسمع�ة والمرئ�ةذكرع�) محمد حسن حرو�~
�5ة ال�6اض�ةذكرع�) محمد هادي تا+) 403 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرع�) مطر ش�8ار ثامر404 جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرع�) rح�I ع�د الرضا ك�6م405 �عةال�� tuل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الO-جامعة -غداد
406 � ��جامعة -ا-ل-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون المuح�ةالفنون المuح�ة/اخراجذكرع�) rح�I مهدي ع�د الحس
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI عل�اء حا¦م داخل مطر407 �5ة للبنات-قسم اللغة الع�56ةال�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةانHI عل�اء ص�y) مردان مو408¢ �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضةال�� �5ة للبنات-قسم ال�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�ةانHI عل�اء ع�) حسن حمود409 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة سامراء-Oل�ة ال��
� مهدي410 ���ةانHI عل�اء Oاظم محمد حس � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة المثO- �Iل�ة ال��
جامعة -غداد-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الFشك�ل�ةفنون �شك�ل�ةذكرعماد الدين اrاد Oاظم قاسم411
�5ة الفن�ةالفنون المuح�ة/تمث�لذكرعماد محمد رابح محمد412 جامعة القادس�ة-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
413 ( � حم�د نا¡~ ���5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرعمار حس �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة الع�56ةال�� جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرعمار دخل ع�دهللا هاشم414 جامعة االن�ار-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الفقه واصولهال��
� علوان415 ���5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرعمار محمد حس �5ة األساس�ة-قسم اللغة الع�56ةال�� جامعة المثO- �Iل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم التأر�ــــخاالجتماع�اتذكرعمر صالح مهدي Oاظم416 جامعة م\سان-Oل�ة ال��
جامعة الموصل-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الFشك�ل�ةالخط والزخرفةذكرعمر طالل اخض�� ع�د هللا417
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرعمر فائق نخ�الن سعود418 جامعة الموصل-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكرعمر محمد كودي عناد419 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
420 � ���ةانHI غادة فالح ع�دهللا حس � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
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ون�ة  قسم الحاس�ة االل��� � المجاز�ن دراس�ا ��المعلم
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القناة العامة

          وزارة التعل�م العا+) وال�حث العل() 
          دائرة الدراسات والتخط�ط والمتا-عة

جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
� جميغ م�5ان421 ���5ة األساس�ة-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتانHI غفران حس جامعة دrا+-Oل�ة ال��
�ةانHI غفران مث�I خل�ل ابراه�م422 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�ةذكرغ�ث صالح الدين مهدي علك423 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة دrا+-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرفاروق ك�6م Oمر ع�د424 جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�ةذكرفاضل محمد فاضل سلمان425 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI فاطمة ادهم برهان الدين ع�د ال��6م426 جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
427 � ���5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI فاطمة حب�ب عاoول حس جامعة ك56الء-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الدراسات القران�ةال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI فاطمة رزاق خض�� ع�اس428 جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الحاسوبالعلوم وال�6اض�اتانHI فاطمة عادل مزعل ع�د هللا429 جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
430 � ���5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI فاطمة Oاظم حمزة جن �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم علوم القران ال�� جامعة المثO- �Iل�ة ال��
�5ة للبنات-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI فاطمة مج�د حسن اسماع�ل431 جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�ةانHI فاطمه ح�در جواد Oاظم432 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI فاطمه نعمه Oاظم ك�6دي433 جامعة م\سان-Oل�ة ال��
� عليوي صالح434 ���5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرفراس حس �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم علوم القرانال�� جامعة كركوك-Oل�ة ال��
) حمد435

) شا��
�5ة االساس�ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرفراس را{� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��

�5ة األساس�ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرفراس رزاق جاسم Oاظم436 جامعة تلعفر-Oل�ة ال��
�ةذكرفراس رعد ابراه�م حسن437 � �ةاللغة االنSل�� � قاط-قسم اللغة االنSل�� tu�5ة األساس�ة/ال جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة/ابن الهيثم-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرفراس محمد احمد جاسم438 جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�ةانHI ف6ح فاضل مرزە حمزە439 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
�ةانHI ف6ح Oمال اسماع�ل خلف440 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة سامراء-Oل�ة ال��
� لفتة صالح441 ��جامعة -غداد-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الخط والزخرفةالخط والزخرفةذكرفؤاد ع�د الحس
�5ة/الطارم�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرقاسم ح�در ع�اس اعليوي442 الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�ةذكرق�) مهدي طروال عليوي443 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة الموصل-Oل�ة ال��
� ع�د االم�� 444 ���5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI قطر الندى محمد حس جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكركرار ح�در علوان وح�د445 جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكركرار رعد هاشم ع�اس446 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� اء-Oل�ة ال�� �Uجامعة القاسم الخ
�ةذكركرار زو�ر ع�اس لفته447 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة/القرنة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم االTسان�ة-قسم التار�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكركرار عادل ع�د عبود448 جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم االTسان�ة-قسم التار�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكركرار ع�اس ك�6م سعدون449 جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكركرار عق�ل احمد جاسم450 جامعة دrا+-Oل�ة ال��
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القناة العامة

          وزارة التعل�م العا+) وال�حث العل() 
          دائرة الدراسات والتخط�ط والمتا-عة

جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
�5ة الفن�ةالفنون المuح�ة/تمث�لذكركرار عالء جم�ل ع��ز451 جامعة دrا+-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكركرار فالح جواد جاسم452 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�ةذكركرار ك�6م ع�دالحسن مشكور453 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة األساس�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
) حم�دي454

جامعة ك56الء-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI كوثر حب�ب را{�
�5ة األساس�ة-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتانHI كوثر قاسم ع�د الواحد محمد455 جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI كوثر نعمة عط�ة قندrل456 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
� حاrف457 ���5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرل�ث ع�) حس جامعة االن�ار-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الفقه واصولهال��
�ةانHI ل�� ج�ار ح�در جبوري458 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة واسط-Oل�ة ال��
�ةذكرماجد حامد ع�دالواحد ع�داللط�ف459 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة األساس�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة الموصل-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرماجد سجاد جاسم حمادي460 جامعة واسط-Oل�ة ال��
) يب�� رح�مة461

�yةذكرماجد شم� � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة/ابن الهيثم-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI ماري ابراه�م ع�د حسن462 جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة/ابن الهيثم-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرمازن فالح ع�فان مح�م�د463 جامعة -غداد-Oل�ة ال��
464 � ��قاط-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتذكرمازن Oامل احمد rاس tu�5ة األساس�ة/ال جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرمازن محمد رشاد محمد465 جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرمالك حمزە مح\سن حلو466 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة/القرنة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرمالك Oاظم كزار ع�) 467 جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
) اسماع�ل محسن468

جامعة -غداد-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الس£نمائ�ة والتلف��ون�ةالسمع�ة والمرئ�ةذكرماهر ح �
�5ة ال�6اض�ةذكرمحمد احمد محمد ذاrاب469 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرمحمد اrاد منصور ع�) 470 جامعة دrا+-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة/الع����ة-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتذكرمحمد -اسم محمد ع�) 471 جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرمحمد جاسم محمد ج�~ 472 �5ة االسالم�ةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرمحمد جاسم محمد نا�473 جامعة -ا-ل-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الفقه واصولهال��
جامعة -غداد-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الموس�ق�ةالفنون الموس�ق�ةذكرمحمد جودە محمد Oاظم474
�5ة األساس�ة-قسم التأر�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرمحمد خ�U ع�اس ج�~ 475 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرمحمد رش�د محمد ع�) ع�) 476 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرمحمد سع�د حسن جابر477 �5ة االسالم�ةال�� �5ة-قسم القران ال��6م وال�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرمحمد سالم -ع�� عواد478 جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرمحمد شاoر محمود ش��ب479 �عةال�� tuل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الO-+اrجامعة د
�5ة-قسم التار�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرمحمد شاoر محمود مو480¢ الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
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ون�ة  قسم الحاس�ة االل��� � المجاز�ن دراس�ا ��المعلم
للسنة الدراس�ة 2023-2022

القناة العامة

          وزارة التعل�م العا+) وال�حث العل() 
          دائرة الدراسات والتخط�ط والمتا-عة

جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
قاط-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتذكرمحمد شع�ان عاشور احمد481 tu�5ة األساس�ة/ال جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�ةذكرمحمد صك�ان عبود ك�6م482 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
قاط-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرمحمد عادل وهاب احمد483 tu�5ة األساس�ة/ال جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرمحمد ع�د الرزاق حمادي ج�~ 484 �5ة االسالم�ةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�ةذكرمحمد عدنان جم�ل ع�دان485 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة األساس�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة دrا+-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةالخط والزخرفةذكرمحمد فاضل مصط � -كر486 جامعة الموصل-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
487 � ��قاط-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتذكرمحمد قاسم اسماع�ل حس tu�5ة األساس�ة/ال جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�ةذكرمحمد مµ) رضا راغب488 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة األساس�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة كركوك-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرمحمد ناظم لفته الrذ489 �5ة االسالم�ةال�� �5ة-قسم القران وال�� جامعة سامراء-Oل�ة ال��
جامعة ال�Uة-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الFشك�ل�ةالخزفذكرمحمود فرحان الزم منصور490
�5ة-قسم التار�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتذكرمحمود مج�د حم�د خل�ل491 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكرمحمود يوسف ثا-ت نعمان492 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرمراد مخلص مولود حسن493 جامعة كركوك-Oل�ة ال��
494 � ���5ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرمرت�� احمد rح�I حس جامعة سامراء-Oل�ة ال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرمرت�� خض�� ع�اس ج�~ 495 جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرمرت�� رعد يوسف عليوي496 جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرمرت�� سعد ع�د الرح�م سع�د497 جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرمرت�� سعدون احمد ع�) 498 جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةذكرمرت�� كردي حسن جسمان499 �5ة الفن�ةال�� جامعة ال�Uة-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
جامعة -غداد-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الFشك�ل�ةفنون �شك�ل�ةذكرمروان سعدي نعمة جابر500
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرمروان ع�د خشمان مه�) 501 �5ة-قسم اللغة الع�56ةال�� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�اءالعلوم وال�6اض�اتانHI مروة ح�در ع�د ع�) Oاظم502 � �5ة للعلوم الUفة-قسم الف�� جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
� ع�) 503 ���ةانHI مروة قاسم حس � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة الحمدان�ة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI مروة محمد در5اس مصلح504 جامعة سامراء-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم العق�دة والفكر االسالx) ال��
�5ة األساس�ة-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتانHI مروە جاسم واحد حسن505 جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI مروە ك�6م فاضل خلف506 �5ة االسالم�ةال�� �5ة ابن رشد للعلوم االTسان�ة-قسم علوم القران ال��6م وال�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI مروە محمد طابور رسن507 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
) محمود508 �5ة للعلوم الUفة/ابن الهيثم-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI مروە نوري نا¡~ جامعة -غداد-Oل�ة ال��
509 � ���5ة ابن رشد للعلوم االTسان�ة-قسم التار�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI مروى ع�د الوهاب عماش حس جامعة -غداد-Oل�ة ال��
510 (

�yم�6م ع�اس احمد ص HIةان� � �ةاللغة االنSل�� � �5ة األساس�ة-قسم اللغة االنSل�� الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
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ون�ة  قسم الحاس�ة االل��� � المجاز�ن دراس�ا ��المعلم
للسنة الدراس�ة 2023-2022

القناة العامة

          وزارة التعل�م العا+) وال�حث العل() 
          دائرة الدراسات والتخط�ط والمتا-عة

جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI م�6م مصط � محمد صادق جعفر511 جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI م�6م مµ) مزهر ج�اد512 جامعة ال�وفة-Oل�ة الفقه-قسم علوم الحدrثال��
�ةانHI مسار احمد محمد جهاد513 � �ة اللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة كركوك-Oل�ة ال��
�ةذكرمصط � حا¦م جابر مطع¬ج514 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة الموصل-Oل�ة ال��
�5ة-قسم علوم الحاس�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرمصط � رضا حسن ع�) 515 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�اءالعلوم وال�6اض�اتذكرمصط � سم�� نوري محمد516 � �5ة/الطارم�ة-قسم الف�� الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�5ة االساس�ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرمصط � ع�) جدوع ع�دهللا517 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
) ع�دالواحد صيهود518

�I�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرمصط � غ جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
519 � ���5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرمصط � ك�6م طاهر حس جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتذكرمصط � ك�6م طع�مه دا¸س520 جامعة المثO- �Iل�ة ال��
�5ة الفن�ةالنحتذكرمصط � ك�6م Oاظم ك�6م521 جامعة القادس�ة-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�5ة األساس�ة-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتذكرمصط � ك�6م هامل حمود522 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكرمصط � مث�I توفيق غفار523 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
� محسن524 ���5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرمصط � محمد حس �عةال�� tuل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الO-جامعة -غداد
� سم�� خالد مصلح525 �5ة ال�6اض�ةذكرمع�� �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرمقداد احمد Oاظم عب�د526 جامعة سامراء-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI منار عدنان ابراه�م محمد527 �5ة االسالم�ةال�� �5ة للبنات-قسم علوم القران وال�� الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�ةذكرمنتظر ج�ار مط8ش كع�د528 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة األساس�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
قاط-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتذكرمنتظر حامد عSله مشFت529 tu�5ة األساس�ة/ال جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم الحاسوبالعلوم وال�6اض�اتذكرمنتظر محمد ع��ز سالم530 جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI منت° ع�دالرزاق مهدي صالح531 جامعة ك56الء-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الفقه واصولهال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI منت° قاسم سالم حمادي532 الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI مها عامر عسكر نامدار533 جامعة دrا+-Oل�ة ال��
�5ة للبنات-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI مها ع�) هلجان دهش534 الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكرمهند غازي حامد محمد535 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
جامعة الموصل-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الFشك�ل�ةكراف�ك الفخارذكرمهند محمد طاهر محمود536
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرمهند محمد ع�د ال§اظم خادم537 �5ة االسالم�ةال�� �5ة االساس�ة-قسم ال�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةانHI م° ع�دالرحمن سل�مان يوسف538 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�ةذكرمو¢ ع�) مح\سن حواس539 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة الموصل-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكرمو¢ فالح حسن مو540¢ جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
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ون�ة  قسم الحاس�ة االل��� � المجاز�ن دراس�ا ��المعلم
للسنة الدراس�ة 2023-2022

القناة العامة

          وزارة التعل�م العا+) وال�حث العل() 
          دائرة الدراسات والتخط�ط والمتا-عة

جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرم�ªد ع�اس ع�) احمد541 �5ة االسالم�ةال�� �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم علوم القران وال�� جامعة الموصل-Oل�ة ال��
�ةانHI م�ادة محمد احمد ع�دالصاحب542 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة/القرنة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
�ةانHI ميثاق ض�اق محمود ع�د ع�) 543 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة المثO- �Iل�ة ال��
544 ( ~Iم\س ع�د عليوي ع�د الن HIةان� � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة للبنات-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI م\ساء حم�د جهاد سلمان545 جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI نادrة ع�دالرحمن هاشم ع�دهللا546 جامعة ذي قار-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرناظم فاضل ع�اس خشان547 �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم علوم القرانال�� جامعة كركوك-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةذكرنائل احمد ع�د الرحمان محمود548 �5ة الفن�ةال�� جامعة ال�Uة-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
� مزعل عب�د549 ��اس حس �5ة للبنات-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI ن�~ جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
اس هادي محمد حمدي550 �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI ن�~ جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
اس rعقوب ع�د الرح�م سل�مان551 �5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI ن�~ جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�اءالعلوم وال�6اض�اتذكرن��ل ك�6م لهمود ح8ش552 � �5ة للعلوم الUفة-قسم الف�� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةانHI نجاة ع�د Oاطع محمد553 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة المثO- �Iل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرنجم هاشم نعمة ع�) 554 جامعة -غداد-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم العق�دة والفكر االسالx) ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI ندى Oاظم حمود ع�دع�) 555 جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةانHI نرجس اسماع�ل ابراه�م ع�اس556 �5ة الفن�ةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
557 � ��) ك�6م حس

�5ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI نرجس را{� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�5ة/الطارم�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتان�uT HIن طارق ف�صل ع�اس558 الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكرنص�� -حر محمد عساف559 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم العلومالعلومانHI نهله هادي ز5الة حرموس560 جامعة سومر-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI ن° فتاح ستار نا�561 جامعة واسط-Oل�ة ال��
562 (

�Iنور الهدى ج�ار ع�د الحسي HI�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةان جامعة ذي قار-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم علوم القرانال��
�5ة األساس�ة-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتانHI نور الهدى ع�اس فاضل طعمة563 جامعة دrا+-Oل�ة ال��
564 (

�Iنور الهدى محمد ع�د سب HIفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانU�5ة للعلوم ال جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�ةانHI نور -اسم كتاب ع\565 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI نور -اسم ناظم ع�ادي566 جامعة ذي قار-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم علوم القرانال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI نور ص�اح حب�ب سلمان567 جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة-قسم التار�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI نور عامر Oموش حسن568 جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI نور ع�) خزعل طاهر569 جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةانHI نور ع�) ع�د المحسن Oاظم570 �5ة الفن�ةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
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ون�ة  قسم الحاس�ة االل��� � المجاز�ن دراس�ا ��المعلم
للسنة الدراس�ة 2023-2022

القناة العامة

          وزارة التعل�م العا+) وال�حث العل() 
          دائرة الدراسات والتخط�ط والمتا-عة

جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
�5ة األساس�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI نور ع�) نغ�مش محمد571 جامعة سومر-Oل�ة ال��
�ةانHI نور فالح حسن ع�) 572 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة األساس�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة دrا+-Oل�ة ال��
ان خالد ع�دهللا573 �5ة األساس�ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI نور محمد Oم�� جامعة الموصل-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةذكرنور مو¢ يوسف سلطان574 �5ة الفن�ةال�� �5ة-قسم ال�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�ةانHI نور نع�م خض�� حم�د575 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة/القرنة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
576 (y�نورا سعد جم�ل ص HI�5ة للبنات-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةان جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكرنورالدين ل�لو جساب ج�~ 577 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
578 � ���5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةانHI هاجر ع�) ع�د حس �5ة االسالم�ةال�� �5ة األساس�ة/الع����ة-قسم ال�� جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI هاجر فاضل rا| محمد579 جامعة المثO- �Iل�ة ال��
�ةذكرهادي ج�ار مصبح طاهر580 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة الحمدان�ة-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكرهاشم ك�6م علوان محمد581 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� جامعة دrا+-Oل�ة ال��
�ةذكرهاشم وا+) -جاي خالوي582 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة األساس�ة/الع����ة-قسم العلومالعلوم وال�6اض�اتانHI هالة صالح حسن سلطان583 جامعة واسط-Oل�ة ال��
584 � ���5ة ال�6اض�ةانHI هاله ك�6م نا� حس �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضةال�� �5ة للبنات-قسم ال�� جامعة القادس�ة-Oل�ة ال��
�ف585 t| ه�ة ص�ار ف6ج HIةان� � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
� ع�) 586 ���ةانHI ه�ه ع�) حس � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
� محمود587 ���5ة/الطارم�ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI ه�ه محمد rاس الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
) ع�دعون588 ~I�6هدى عطا هللا ع HIل�ة العلوم االسالم�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانO-جامعة ك56الء
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI هدى Oاظم مج�د ع�اس589 جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةانHI هدى ك�6م ع�اس يوسف590 �5ة الفن�ةال�� جامعة واسط-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
591 � ���ةانHI هدير جاسم خلف حس � �ةاللغة االنSل�� � �5ة ابن رشد للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI هدير ع�دالخالق ع�اس ع�د592 جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
� عليوي593 ���ةانHI هدrل حم�د حس � �ةاللغة االنSل�� � �5ة األساس�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
594 ( ~I�6ل داود سلمان عrهد HI�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةان الجامعة العراق�ة-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم العق�دة االسالم�ةال��
�ةانHI هدrل عامر خض�� حم�د595 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
جامعة ال�Uة-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون المuح�ةالفنون المuح�ة/تمث�لانHI هدrل عصام فاخر ف6ج596
�5ة للعلوم الUفة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI هدrل فالح قاسم خلف597 جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
598 � ���5ة ال�6اض�ةانHI هدrل محسن هادي حس �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضةال�� �5ة للبنات-قسم ال�� جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI هدrل هاشم صاحب طالب599 جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�5ة-قسم الحاسوبالعلوم وال�6اض�اتذكرهشام Oاظم ع�) حمدان600 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
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جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
�5ة للبنات-قسم التار�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI هناء ع�د عليج ع�د601 جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة/الطارم�ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI هناء محمد جزاع حدrد602 الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةانHI هناء محمد عب\س ع�) 603 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةانHI هند خل�ل صالح ع�) 604 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة للبنات-عامال�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة للبنات-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI هند فرات ع�دالمحسن ع�ادە605 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
) مهدي606

�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI ه�ام مانع شو�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةانHI ه�فاء ك�6م Oاظم م8شد607 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة واسط-Oل�ة ال��
�5ة للبنات-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI وجدان فاضل يوسف جاسم608 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
جامعة -غداد-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم اللغة الع�56ةاللغة الع�56ةانHI وداد ح�در حمادي ايوب609
610 � ���5ة للعلوم االTسان�ة-قسم التار�ــــخاللغة الع�56ة واالجتماع�اتانHI ودrان حسام احمد حس جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�ةانHI ودrان نا� عواد عب�د611 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة المثO- �Iل�ة ال��
�5ة األساس�ة-قسم ال�6اض�اتالعلوم وال�6اض�اتانHI ورود ابراه�م Oاظم حنتو612 جامعة دrا+-Oل�ة ال��
�5ة للبنات-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI ورود محمد محمود ع�اس613 جامعة ال�وفة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكروسام حم�د عايز ج�~ 614 �5ة االسالم�ةال�� �5ة األساس�ة-قسم ال�� جامعة م\سان-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةذكروسام ع�د الشفيع Oامل جابر615 �5ة الفن�ةال�� جامعة ال�Uة-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�5ة ال�6اض�ةذكروسام ع�دال§اظم مهدي جسمان616 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�ةانHI وسن اrاد حسن ع�دالرح�م617 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ك56الء-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة/ابن الهيثم-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI وسن خالد خض�� ج�~ 618 جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI وسن طالب ع�دهللا محسن619 جامعة دrا+-Oل�ة ال��
�5ة ال�6اض�ةذكروضاح حامد احمد حسن620 �5ة ال�دن�ة وعلوم ال�6اضة-عامال�� جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانHI وفاء عدنان ج�اد حمد621 جامعة كركوك-Oل�ة ال��
622 � ���5ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتذكروالء حم�د سعد حس جامعة سامراء-Oل�ة ال��
�ةانHI والء صادق احمد جاسم623 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة االن�ار-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرول�د خالد سعد خض�� 624 الجامعة العراق�ة-Oل�ة العلوم االسالم�ة-قسم اصول الفقهال��
�ةذكرrا| جعفر شهاب سم�� 625 � �ةاللغة االنSل�� � �5ة األساس�ة-قسم اللغة االنSل�� الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكرrا| هادي ع�د السادە طرار626 جامعة ال�وفة-Oل�ة الفقه-قسم علوم القرانال��
� ماجد ع�) حسن627 ���ةانr HIاسم � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة االنSل�� جامعة ال�Uة-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةذكرrح�I -دير رشم فارس628 �5ة الفن�ةال�� جامعة -غداد-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�5ة للعلوم الUفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�6اض�اتانu¸ HIى مج�د سفاح محمد629 جامعة تك�6ت-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةالخط والزخرفةذكرrعرب ع�دالعظ�م عب�د حسون630 جامعة -ا-ل-Oل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
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جهة القبولاالختصاصالج8ساالسم ال56ا4) ت
� احمد رجب -كري631 ���ةانr HIق � �ةاللغة االنSل�� � �5ة للبنات-قسم اللغة االنSل�� جامعة -غداد-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكريوسف جابر ع�) فضيح632 �5ة/الطارم�ة-قسم علوم القرانال�� الجامعة العراق�ة-Oل�ة ال��
�5ة الفن�ةتصم�مذكريوسف ل�ث شاoر محمود633 �5ة األساس�ة-قسم ال�� الجامعة المسFن�Uة-Oل�ة ال��
�5ة االسالم�ة واللغة الع�56ةذكريوسف rعكوب يوسف عليوي634 �5ة للعلوم االTسان�ة-قسم اللغة الع�56ةال�� جامعة -ا-ل-Oل�ة ال��
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